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FRONTPAGE / - JEG STÅR MIDT INNE I DRØMMEN, DET ER LITT RART

Mari Lauvheim har fulgt drømmen og satset. Nå åpner hun sitt eget fotostudio på Brekstad. FOTO: SIRI WOLD THEODORSEN
1

FORRIGE

2

3

4

NESTE

- Jeg står midt inne i drømmen, det er litt
rart
Folk sa jeg kom til å kjede meg i hjel her, men jeg trives godt, sier Mari Lauvheim (24). Mandag
åpner hun sitt eget fotostudio på Brekstad.
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- Jeg står midt inne i drømmen, det er litt rart -Fosna-Folket

Fotografen er opprinnelig fra Skatval, og har studert ved Norges Kreative
Fagskole i Trondheim. Sitt siste år tok hun ved Griffith College i Dublin, og da
folk hørte at hun skulle bosette seg på Ørland, mente de at overgangen fra
Dublin ville bli svært stor og at Mari kom til å kjede seg i hjel.
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Etter 20 års vekst går
pensjonsutbetalingene ned
Den gjennomsnittlige
pensjonsutbetalingen fra Nav gikk ned i
2015, etter over 20 år med økning.
Årsaken er trolig at flere tar ut
tidligpensjon.

Har fått god hjelp
- Jeg liker Ørlandet og trives godt her. Jeg står midt i drømmen min, det er litt
rart, sier hun.

LES MER

Mari har fått god hjelp underveis, og studioet står nå klart til åpning på mandag.
Mange har vært nysgjerrige på hva som har foregått bak gråpapiret inne i det
lille, røde huset nede i gata, og flere har også kommet innom dørstokken for å ta
en titt.

Nå har Thor blitt
«æresmeteorolog»
- Dette var jeg overhodet ikke forberedt
på, sier Thor Bretting.
LES MER

-Jeg kommer til å være her tirsdager og torsdager, innimellom locations og
oppdrag. Men ser noen at jeg sitter her og har lyst til å komme innom så er det
bare hyggelig, jeg liker å prate, sier Mari.

En av tre nordmenn klarer
ikke å lukke klesskapet
Rundt åtte av ti nordmenn mener de har
for mange klær og sko som ikke blir
brukt. Plaggene tar plass, og 36 prosent
sier de har hatt problemer med å lukke
skap og skuffer.

Kjøpte kamera for konfirmasjonspengene
Interessen for foto har Mari hatt lenge, og etter at hun kjøpte kamera for
konfirmasjonspengene var det gjort.

LES MER

- Jeg begynte som de fleste med å ta makrobilder av blomster og sånt, og
oppdaget etter hvert at jeg likte å ta bilder av mennesker, sier Lauvheim.

«Bussbasillen» hadde ikke
sluppet taket
- Det har blitt en livsstil å kjøre turbuss,
sier Jostein Grande. Etter å ha forsøkt å
slutte med busskjøringen fikk han nylig
en gedigen turbuss inn på tunet.

Hun tar på seg det aller meste av oppdrag, og har bevisst valgt å gå bort fra et
stort, hvitt studio. Inne i studioet har hun mange ulike rekvisitter til forskjellige
settinger. Mari forklarer at hun foretrekker å bruke naturen til bildene sine, men
noen bilder, som for eksempel babyfoto passer best å ta innendørs på et mykt
skinn.

Tror at det er marked for foto

LES MER
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Hun gleder seg til å komme i gang, og har allerede hatt en slags foråpning av
studioet.
Lik side

- Jeg har fått så god hjelp, og så kommer folk og gir meg blomster. Det er jo jeg
som skulle gitt blomster til dem, ler hun.

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

Hun er glad for at hun har valgt å satse på drømmen sin, og har tro på at det
finnes marked for å kunne klare seg på egen hånd. Med samboer i Forsvaret var
det liksom ikke noe alternativ, forklarer hun.
- Det å satse i Trondheim er nok enda tøffere, og med samboer i Forsvaret var
det liksom ikke noe annet valg, sier Lauvheim.

Liker variasjonen
Mari liker å regissere bildene sine, det å se at det går fra en idé til å bli noe. Nå
gleder hun seg til åpningen, og håper mange vil kikke innom.
- Det som er så fint med foto er at det er så variert. Den ene dagen er det
nyfødtfotografering, den neste dagen er jeg plutselig på pukkverket for å ta
bilder av ei maskin, sier Mari.
Mer å lese på Fosna-Folket:
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